
 

 
Evolution Gaming utvecklar, producerar, marknadsför och licensierar ut fullt integrerade live casino-lösningar till speloperatörer. 
Sedan bolagets start 2006 har Evolution utvecklats till en ledande B2B-leverantör med över 150 operatörer som kunder. 
Koncernen har idag cirka 5 300 anställda i studior i Europa och Nordamerika. Moderbolaget är baserat i Sverige och noterat på 
Nasdaq Stockholm med ticker EVO. Besök www.evolutiongaming.com för mer information. 

Pressmeddelande 2018-11-21 19:15 CET 

Evolution Gaming förvärvar Ezugi 

Evolution Gaming, ledande leverantör av live casino-lösningar, har ingått avtal att förvärva live casino-

leverantören Ezugis verksamhet. Affären genomförs kontant till en initial köpeskilling om 12 miljoner 

dollar med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 6 miljoner dollar. Förvärvet kommer att öka 

Evolutions geografiska närvaro och accelerera tillväxten på viktiga marknader. Förvärvet väntas addera  

2-4 procent till omsättningen 2019 och ge ett mindre bidrag till Evolutions vinst per aktie 2019.  

Ezugi driver för närvarande flertalet studior globalt och levererar B2B-tjänster till onlineoperatörer, 

landbaserade kasinon och bettingbutiker. Dess marknader omfattar bland annat delstaterna New Jersey 

och Oklahoma i USA, Europa, Latinamerika och Sydafrika. 

Förvärvet kommer att accelerera Evolutions tillväxt genom ytterligare marknadsandelar, liksom 

produktutveckling och operativ förmåga på befintliga Evolution-marknader såsom Rumänien och USA. 

Förvärvet görs tre månader efter lanseringen av Evolutions erbjudande på den amerikanska 

onlinespelmarknaden med sin nionde studio globalt i Atlantic City, New Jersey. Per november 2018 är 

Evolution och Ezugi de enda live casino-leverantörerna som är verksamma på den amerikanska marknaden. 

-Jag är nöjd med detta avtal. Det är ett logiskt nästa steg för Evolution som kommer att öka vår 

marknadsandel på befintliga marknader, såsom USA, där Ezugis närvaro och kundbas kommer läggas till i 

vår pågående marknadsexpansion, samt addera kunder i nya marknader, till exempel Sydafrika, säger Martin 

Carlesund, vd Evolution Gaming. 

-Denna strategiska affär innebär att Evolution ökar sin geografiska närvaro och accelererar tillväxten. Den 

kommer möjliggöra ett snabbspår i att tillgängliggöra Evolutions topprankade mjukvara, liksom stöd till 

fortsatt branschledarskap genom att addera väletablerade utvecklingsteam och operativa resurser, säger 

Jens von Bahr, styrelseordförande och grundare Evolution Gaming. 

-Att få offentliggöra denna affär är mycket tillfredsställande. Ezugi har kommit långt sedan bolaget 

grundades 2012, och att bli en del av Evolution markerar det rätta nästa steget för oss. Evolutions 

överlägsna erbjudande i områden såsom streaming-kvalitet och -hastighet, användarupplevelse, spelutbud 

och genomgående operativa förmåga kommer ta servicen åt befintliga Ezugi-kunder till nästa nivå, säger 

Kfir Kugler, vd och grundare Ezugi. 

Transaktionen väntas genomföras tidigt 2019 och är avhängig vissa slutförandevillkor. 

För ytterligare information, kontakta: 

Jacob Kaplan, CFO, ir@evolutiongaming.com  

Denna information är sådan som Evolution Gaming Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 

marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för 

offentliggörande den 21 november 2018 kl. 19.15 CET. 
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